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16. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
16.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 เพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser
Drink) ในรานเซเวนอีเลฟเวน (7-Eleven) ตอมาบริษัทฯ ไดขยายธุรกิจไปยังตลาดชาเขียวพรอมดื่ม (Ready to Drink) โดยออก
ผลิตภัณฑชาเขียวบรรจุขวดพรอมดื่มตรา “เชนยา” และไดขยายชองทางการจําหนายไปยังตลาดตางประเทศ เชน กัมพูชา
สิงคโปร ดูไบ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เปนตน จนกระทั่งป 2552 บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจเขาสูการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว
โดยมีโรงงานผลิตและจําหนายลูกชิ้นปง หมูปง และหมูยอ ภายใตตราสินคา “แฮปปเชฟ” และ “นัมเบอรวัน” ตอมาในป 2554
บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มฟงกชันนอล โดยออกผลิตภัณฑกาแฟปรุงสําเร็จพรอมดื่มเพื่อสุขภาพและควบคุม
น้ําหนักตรา “วีสลิม” อยางไรก็ตาม ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารในการมุงมั่นที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานเครื่องดื่มประเภทชาและ
กาแฟ บริษัทฯ จึงไดจําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 หลังจากนั้นในป 2557 บริษัทฯ ได
พัฒนาและออกผลิตภัณฑใหมประเภทเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง ตรา “สวัสดี” ไดแก นมทุเรียนผสมเนื้อทุเรียน นมมะมวงผสม
เนื้อมะมวง และชานมไทย โดยเนนจําหนายในตลาดตางประเทศเปนหลัก
ในการจัดหาสินคาเพื่อจําหนายของบริษัทฯ นั้น เดิมบริษัทฯ จะวาจางผูรับจางผลิตภายนอกทั้งหมด อยางไรก็ตาม
เพื่อใหการประกอบธุรกิจมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ในป 2556 บริษัทฯ จึงไดลงทุนซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อใชเปน
โรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง โดยโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูที่โครงการพารากอน แฟคตอรี่ แลนด อําเภอบานบึง
จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่รวม 1 ไร 1 งาน 53 ตารางวา มีกําลังการผลิตเต็มที่ 2,021.76 ตันตอป และบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการผลิต
เชิงพาณิชยเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 จากการที่บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง
ดังกลาว สงผลทําใหสัดสวนการซื้อสินคาสําเร็จรูปจากผูรับจางผลิตคิดเปนรอยละ 84.22 ในป 2557 และรอยละ 77.90 ในงวด 6
เดือนแรกของป 2558
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ใหความสําคัญในการสรางความสัมพันธในลักษณะความเปนหุนสวนทางธุรกิจ
(Business Partnership) กับคูคาอยางมาก ทําใหการทําธุรกิจกับคูคาไมวาจะเปนลูกคา ผูรับจางผลิต (Outsource Manufacturer)
ผูจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ เปนไปอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ประกอบกับบริษัทฯ มุงเนนการบริหารกลยุทธดาน
การตลาดและการขายควบคูไปกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณและความแตกตางอยางชัดเจน โดยมีการออก
ผลิตภัณฑใหมที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและรสชาติอยางตอเนื่อง ทําใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความ
ตองการและไลฟสไตลของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหรายได
จากการขายของบริษัทฯ เติบโตมาโดยตลอดจากจํานวน 677.99 ลานบาท ในป 2554 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 1,063.15 ลานบาท ใน
ป 2555 อยางไรก็ตาม จากการที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ซึ่งเปนผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณทางการ
เมืองที่ยืดเยื้อจากชวงปลายป 2556 และสงผลตอเนื่องมาถึงป 2557 ทําใหประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจับจายใชสอย
มากขึ้น จึงสงผลทําใหรายไดจากการขายของบริษัทฯ เริ่มชะลอตัวในป 2556 เปนจํานวน 1,067.77 ลานบาท และลดลงเหลือ
จํานวน 1,002.65 ลานบาท ในป 2557 ซึ่งเปนรายไดที่มาจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพียงอยางเดียว โดยบริษัทฯ มีกําไร
สุทธิในป 2555 จํานวน 26.29 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิจํานวน 6.64 ลานบาท ในป 2556 ถึงแมวารายไดจากการขายของ
บริษัทฯ จะเปนไปในทิศทางเดียวกับภาวะเศรษฐกิจตามที่กลาวขางตน บริษัทฯ ก็สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวมถึงมีการควบคุมงบประมาณคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายอยางรัดกุม สงผลทําใหบริษัทฯ มี
กําไรสุทธิจํานวน 51.84 ลานบาท ในป 2557 และจํานวน 38.95 ในงวด 6 เดือนแรกของป 2558
16.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
16.2.1 รายได
ในป 2555-2557 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 1,075.09 ลานบาท จํานวน 1,086.97 ลานบาท และจํานวน
1,007.20 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 1.11 และรอยละ (7.34) การลดลงของรายไดรวมดังกลาวเปนไป
ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอันเปนผลมาจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณทางการเมืองในชวงปลายป 2556 และสงผล
ตอเนื่องมาถึงป 2557 ทําใหประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจับจายใชสอยมากขึ้น
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สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 498.92 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปกอนซึ่งมีจํานวน 516.79 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ (3.46)
ทั้งนี้ รายไดรวมของบริษัทฯ ประกอบดวย รายไดจากการขายและรายไดอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ม.ค. - มิ.ย. 2557
ม.ค. - มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขาย
1,063.15
98.89 1,067.77
98.23 1,002.65
99.55
514.64
99.58
496.09
99.43
รายไดอื่น
11.94
1.11
19.20
1.77
4.55
0.45
2.15
0.42
2.83
0.57
รวมรายได
1,075.09 100.00 1,086.97 100.00 1,007.20 100.00
516.79 100.00
498.92 100.00
หมายเหตุ : จากการที่งบการเงินป 2557 (ขอมูลป 2557 และป 2556) มีการปรับรายการคาใชจายในการขายบางรายการเปนรายการสุทธิจากรายไดจาก
การขาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีการปรับปรุงตัวเลขในป 2555 โดยใชหลักการเดียวกัน เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน ทําใหตัวเลขรายไดจากการขายและรายไดรวมที่แสดงในตารางจะแตกตางจากที่แสดงในงบการเงิน
รายได

รายไดจากการขาย
ในป 2555-2557 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายจํานวน 1,063.15 ลานบาท จํานวน 1,067.77 ลานบาท และ
จํานวน 1,002.65 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 0.43 และรอยละ (6.10) สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป
2558 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายจํานวน 496.09 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 514.64 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 3.60 โดยรายไดจากการขายของบริษัทฯ ในป 2555-2556 สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ (1) รายไดจากการ
ขายผลิตภัณฑเครื่องดื่ม และ (2) รายไดจากการขายผลิตภัณฑอาหาร ตอมาในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจ
แปรรูปอาหารใหแกบริษัท แฮปปเชฟ (ประเทศไทย) จํากัด ทําใหตั้งแตป 2557 เปนตนมา รายไดจากการขายของบริษัทฯ จะมา
จากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มทั้งหมด
ประเภท
ลานบาท

กลุมผลิตภัณฑ B2B
กลุมผลิตภัณฑ B2C
รวมรายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
รายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑอาหาร
รวมรายไดจากการขาย

ป 2555
สัดสวน
(%)

761.99
231.73
993.72

อัตราการ ลานบาท
เติบโต
(%)
71.67
63.15
773.26
21.80
63.87
249.14
93.47
63.32 1,022.39

ป 2556
สัดสวน
(%)

อัตราการ ลานบาท
เติบโต
(%)
72.42
1.48
773.79
23.33
7.51
228.86
95.75
2.89 1,002.65

ป 2557
สัดสวน
(%)

อัตราการ
เติบโต
(%)
77.17
0.07
22.83
(8.14)
100.00
(1.93)

69.43

6.53

(0.16)

45.38

4.25

(34.64)

-

-

-

1,063.15

100.00

56.81

1,067.77

100.00

0.43

1,002.65

100.00

(6.10)

ประเภท

กลุมผลิตภัณฑ B2B
กลุมผลิตภัณฑ B2C
รวมรายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
รายไดจากการขายผลิตภัณฑอาหาร
รวมรายไดจากการขาย

ม.ค. - มิ.ย. 2557
ลานบาท
สัดสวน
(%)
392.26
76.22
122.37
23.78
514.63
100.00
514.63
100.00

ม.ค. - มิ.ย. 2558
ลานบาท
สัดสวน
(%)
426.42
85.96
69.67
14.04
496.09
100.00
496.09
100.00

อัตราการ
เติบโต
(%)
8.71
(43.07)
(3.60)
(3.60)
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(1) รายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
รายไดจากการขายหลักของบริษัทฯ มาจากการจําหนายผลิตภัณฑเครื่องดื่ม โดยในป 2555 บริษัทฯ มี
รายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มจํานวน 993.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากจํานวน 608.45 ลานบาท ในป 2554 คิดเปนอัตรา
การเติบโตรอยละ 63.32 และในป 2556 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มจํานวน 1,022.39 ลานบาท คิดเปน
อัตราการเติบโตจากป 2555 คิดเปนรอยละ 2.89 ในขณะที่ป 2557 รายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มเทากับ 1,002.65 ลาน
บาท ลดลงจากปกอนคิดเปนรอยละ 1.93 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
จํานวน 496.09 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 3.60 ทั้งนี้ รายไดจากการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มของ
บริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ประกอบดวย (1) รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑที่บริษัทฯ รวมพัฒนากับหุนสวน
ทางธุรกิจ (Business to Businesss : B2B) และ (2) รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ
(Business to Customer : B2C) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑที่บริษัทฯ รวมพัฒนากับหุนสวนทางธุรกิจ (Business to Businesss : B2B)
รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑที่บริษัทฯ รวมพัฒนากับหุนสวนทางธุรกิจ (B2B) ถือเปนรายไดหลักของ
บริษัทฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 71-77 ของรายไดจากการขายรวมในป 2555-2557 ผลิตภัณฑหลักในสวนของ B2B คือ
ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ไดแก ชานม (Zenya) กาแฟคอฟฟกา และกาแฟลาเต (Zenya) โดยใน
ป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2B จํานวน 761.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 ที่มีจํานวน 467.04 ลาน
บาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 63.15 ในขณะที่ป 2556-2557 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2B จํานวน
773.26 ลานบาท และจํานวน 773.79 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 1.48 และรอยละ 0.07 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมา
จากการที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว โดยไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ทําให
ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจับจายใชสอยมากขึ้นตามที่กลาวขางตน
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2B จํานวน 426.42 ลาน
บาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 8.71 จากงวดเดียวกันของป 2557 เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้
รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2B ดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 85.96 ของรายไดจากการขายรวม
รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ (Business to Customer : B2C)
รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑที่จัดจําหนายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ (B2C) คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 21-23 ของรายไดจากการขายในป 2555-2557 ผลิตภัณฑหลักในสวนของ B2C ไดแก ชาเขียวพรอมดื่ม ตรา “เชนยา”
และกาแฟปรุงสําเร็จ ตรา “วีสลิม” โดยในป 2555-2556 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2C จํานวน 231.73 ลาน
บาท และจํานวน 249.14 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตจากปกอนรอยละ 63.87 และรอยละ 7.51 ตามลําดับ การเติบโต
ดังกลาวเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑกาแฟปรุงสําเร็จ ตรา “วีสลิม” ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมสูตลาดในป 2554
บริษัทฯ จึงมีการลงทุนคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายผลิตภัณฑดังกลาวอยางตอเนื่อง ทําใหรายได
จากการขายในป 2555-2556 เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่ม ตรา “เชนยา” นั้น เนื่องจากในชวงที่
ผานมาตลาดเครื่องดื่มประเภทชาเขียวพรอมดื่มในประเทศมีการแขงขันที่รุนแรงทั้งในดานราคาและการจัดโปรโมชั่นตางๆ บริษัท
ฯ จึงหันไปมุงเนนการสงออกผลิตภัณฑไปจําหนายยังตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกัมพูชา โดยบริษัทฯ มี
รายไดจากการขายตางประเทศเพิ่มขึ้นจากจํานวน 58.48 ลานบาท ในป 2554 เปนจํานวน 87.71 ลานบาท ในป 2555 และ
จํานวน 109.35 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 49.98 และรอยละ 24.68 ตามลําดับ
ในขณะที่ป 2557 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2C จํานวน 228.86 ลานบาท ลดลงจากปกอน
คิดเปนรอยละ 8.14 เปนผลมาจากการที่ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทฯ จึงมีการควบคุมงบประมาณคาใชจายในการสงเสริม
การขายมากยิ่งขึ้น สงผลทําใหรายไดจากการขายสินคาในประเทศของบริษัทฯ ลดลงจากป 2556 คิดเปนรอยละ 8.94 อยางไรก็ตาม
ในป 2557 รายไดจากการขายตางประเทศของบริษัทฯ ยังคงเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 129.93 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตจากปกอน
รอยละ 18.82

สวนที่ 2 หนา 86

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2C จํานวน 69.67 ลาน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 43.07 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่รายไดจากการขายตางประเทศลดลง
จาก 66.65 ลานบาท ในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 เปนจํานวน 30.15 ลานบาท คิดอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 54.77
เนื่องจากบริษัทฯ อยูระหวางปรับเปลี่ยนกลยุทธการขายสําหรับตลาดกัมพูชา ทั้งนี้ รายไดจากการขายกลุมผลิตภัณฑ B2C
ดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.04 ของรายไดจากการขายรวม
(2) รายไดจากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวในป 2552 โดยมีโรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว
ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิตภัณฑหลักที่ผลิตและจําหนาย ไดแก ลูกชิ้นหมู
ปงเสียบไม ลูกชิ้นเอ็นหมูปงเสียบไม หมูปงนมสดเสียบไม ลูกชิ้นเอ็นหมู ภายใตตราสินคา “แฮปปเชฟ” (Happy Chef) และ “นัม
เบอรวัน” โดยบริษัทฯ วางจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตวในราน 7-Eleven ตอมาเนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯ มี
วิสัยทัศนในการมุงมั่นที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ บริษัทฯ จึงไดจําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารจาก
เนื้อสัตวไปเมื่อเดือนสิงหาคม ป 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจํานวน 69.43 ลานบาท ในป
2555 และจํานวน 45.38 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.53 และรอยละ 4.25 ของรายไดจากการขายรวม
รายไดอื่น
ในป 2555-2557 บริษัทฯ มีรายไดอื่นจํานวน 11.94 ลานบาท จํานวน 19.20 ลานบาท และจํานวน 4.55
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.11 รอยละ 1.77 และรอยละ 0.45 ของรายไดรวม ตามลําดับ สาเหตุหลักที่ทําใหรายไดอื่นในป
2555 มีจํานวนสูงถึง 11.94 ลานบาท เกิดจากการที่บริษัทฯ ไดรับเงินชดเชยคาเครื่องจักรจํานวน 7.71 ลานบาท ซึ่งเปนผลมา
จากการที่โรงงานแปรรูปอาหารของบริษัทฯ ไดรับผลเสียหายจากมหาอุทกภัยในป 2554 และในป 2556 รายไดอื่นมีจํานวนสูงถึง
19.20 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดจากการขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑจํานวน 10.52 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ
ไดเปลี่ยนโรงงานผูรับจางผลิต โดยบริษัทฯ ทําการซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑที่เหลือคางอยูจากผูรับจางผลิตรายเดิม เพื่อนําไป
จําหนายใหกับผูรับจางผลิตรายใหม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายไดจากการขายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปจํานวน 3.92 ลาน
บาท ซึ่งเปนผลจากการจําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารใหกับ บริษัท แฮปปเชฟ (ประเทศไทย) จํากัด
สําหรับรายไดอื่นที่เปนรายการหลักที่เกิดขึ้นทุกป ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยรับ และรายไดจากการ
จําหนายวัตถุดิบ ซึ่งเปนวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป (Pre-mix) ที่บริษัทฯ วาจางผูรับจางผลิตแหงหนึ่งผสมวัตถุดิบตามสูตรที่บริษัทฯ
กําหนด จากนั้นบริษัทฯ จะนําวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูปที่ไดจําหนายตอใหกับผูรับจางผลิตหลักของบริษัทฯ เพื่อนําไปผลิตเปนสินคา
สําเร็จรูป ในป 2555-2557 บริษัทฯ มีรายไดดอกเบี้ยรับจํานวน 0.37 ลานบาท จํานวน 0.19 ลานบาท และจํานวน 0.61 ลาน
บาท ตามลําดับ ในขณะเดียวกันก็มีรายไดจากการจําหนายวัตถุดิบ จํานวน 1.33 ลานบาท จํานวน 2.69 ลานบาท และจํานวน
2.89 ลานบาท ในป 2555 - 2557 ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีรายไดอื่นจํานวน 2.83 ลานบาท
ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยรับจํานวน 0.24 ลานบาท และรายไดจากการจําหนายวัตถุดิบจํานวน 1.85 ลานบาท
16.2.2 ตนทุนและคาใชจาย
คาใชจายหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย ตนทุนขาย คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร และ
คาใชจายทางการเงิน โดยในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีคาใชจายรวมจํานวน 1,042.83 ลานบาท
จํานวน 1,093.87 ลานบาท จํานวน 941.75 ลานบาท และจํานวน 449.77 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 97.00 รอย
ละ 100.63 รอยละ 93.50 และรอยละ 90.15 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายทางการเงิน
รวมคาใชจาย
รอยละตอรายไดรวม

ป 2555
ลานบาท รอยละ
821.03 78.73
161.94 15.53
58.76
5.63
1.10
0.11
1,042.83 100.00
97.00

ป 2556
ลานบาท รอยละ
805.22 73.61
227.15 20.77
59.81
5.47
1.69
0.15
1,093.87 100.00
100.63

ป 2557
ลานบาท รอยละ
719.94 76.45
163.55 17.37
55.37
5.88
2.89
0.31
941.75 100.00
93.50

ม.ค. - มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ
347.05 77.16
73.94 16.44
27.99
6.22
0.79
0.18
449.77 100.00
90.15

หมายเหตุ : จากการที่งบการเงินป 2557 มีการจัดประเภทรายใหมในสวนของคาใชจายในการขายและตนทุนขาย และไดปรับปรุงรายการดังกลาวใน
งบการเงินป 2556 ที่แสดงเปรียบเทียบโดยใชหลักการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีการปรับปรุงคาใชจายในการขายและตนทุนขายใน
ป 2555 ที่แสดงในตารางดานบนเพื่อประโยชนในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ทําใหตัวเลขคาใชจายในการขายและตนทุนขายที่แสดง
ในตารางจะแตกตางจากตัวเลขที่แสดงในงบการเงิน

ตนทุนขายและกําไรขั้นตน
ตนทุนขายถือเปนคาใชจายหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีตนทุนขายจํานวน 821.03 ลานบาท ในป 2555
จํานวน 805.22 ลานบาท ในป 2556 จํานวน 719.94 ลานบาท ในป 2557 และจํานวน 347.05 ลานบาท ในงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2558 ซึ่งคิดเปนรอยละ 78.73 รอยละ 73.61 รอยละ 76.45 และรอยละ 77.16 ของคาใชจายรวม ตามลําดับ
หากพิจารณาตนทุนขายเปรียบเทียบกับรายไดจากการขายในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของป
2558 บริษัทฯ มีสัดสวนดังกลาวคิดเปนรอยละ 77.23 รอยละ 75.41 รอยละ 71.80 และรอยละ 69.96 ของรายไดจากการขาย
ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 22.77 รอยละ 24.59 รอยละ 28.20 และรอยละ 30.04 ตามลําดับ จะเห็น
ไดวาอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด สาเหตุที่อัตรากําไรขั้นตนในป 2556 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2555 เกิดจาก
การที่บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสินคาที่สงออกไปจําหนายยังตางประเทศสวนใหญมีอัตรา
กําไรขั้นตนที่สูงกวาสินคาที่จําหนายในประเทศ ประกอบกับบริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารออกไปเมื่อเดือนสิงหาคม
2556 ซึ่งกลุมผลิตภัณฑอาหารมีอัตรากําไรขั้นตนต่ํากวากลุมผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม ดังนั้น การที่บริษัทฯ จําหนายธุรกิจ
อาหารออกไปจึงทําใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น และสาเหตุที่อัตรากําไรขั้นตนในป 2557 ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง เปนผลมาจากการที่รายไดจากการขายตางประเทศยังคงเติบโตตอเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ เริ่มจําหนายผลิตภัณฑใหมที่มี
อัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ในป 2557 บริษัทฯ เริ่มมีการผลิตสินคาจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงของ
บริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ โดยมีอัตราการใชกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70.82 ของกําลังการผลิตติดตั้งรวม จึงทําใหตนทุนการ
ผลิตตอหนวยลดลง
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีตนทุนขายจํานวน 347.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.96
ของรายไดจากการขาย หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 30.04 สาเหตุที่อัตรากําไรขั้นตนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนผลมาจากการที่บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคากลุมที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงเพิ่มมากขึ้น
คาใชจายในการขาย
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายจํานวน 161.94 ลานบาท ในป 2555 จํานวน 227.15 ลานบาท ในป 2556
จํานวน 163.55 ลานบาท ในป 2557 คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.06 รอยละ 20.90 และรอยละ 16.24 ของรายไดรวม ตามลําดับ
คาใชจายในการขายหลักที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก คาโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย ซึ่งมีสัดสวนคิดเปนประมาณ
รอยละ 74-81 ของคาใชจายในการขายรวม ในป 2555-2557 บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นตางๆ
อยางตอเนื่องเพื่อกระตุนยอดขายสินคาของบริษัทฯ ทั้งในสวนของสินคาที่เปน B2B และ B2C โดยในสวนของสินคา B2B
บริษัทฯ จะมีการทํากิจกรรมทางการตลาดและสงเสริมการขายรวมกับคูคาตอเนื่องตลอดทั้งป โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม
และภาวะตลาดในแตละชวงเวลา และในสวนของสินคา B2C นั้น ผลิตภัณฑหลักที่บริษัทฯ มุงเนนทําการตลาดและสงเสริมการ
ขาย ประกอบดวย ชาเขียวพรอมดื่ม ตรา “เชนยา” และกาแฟปรุงสําเร็จ ตรา “วีสลิม”
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จากการที่บริษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑกาแฟปรุงสําเร็จ ตรา “วีสลิม” ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมสูตลาดในป
2554 และมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑทั้งในรูปของขวด PET, กระปอง และผงสําเร็จรูป 3 in 1 บริษัทฯ จึงมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจักเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2555-2556 โดยบริษัทฯ ไดมีการผลิตสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ เชน สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา เปนตน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็เนนการจัดโปรโมชั่นรวมกับคูคา
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในป 2555-2556 โดยคาใชจายสงเสริมการขายของกาแฟปรุงสําเร็จ ตรา “วีสลิม” เพิ่มขึ้นถึงรอยละ
180.33 และรอยละ 193.59 ในป 2555 และป 2556 ตามลําดับ นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ มีแผนในการขยายตลาดเครื่องดื่ม
ไปยังตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศกัมพูชา ในป 2555 บริษัทฯ จึงเนนการโฆษณาประชาสัมพันธชาเขียวพรอมดื่ม
ตรา “เชนยา” ผานสื่อโทรทัศน เพื่อเปนการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักแพรหลายในประเทศกัมพูชา และในป 2556 บริษัทฯ ยังคง
ทําการโฆษณาประชาสัมพันธชาเขียวพรอมดื่ม ตรา “เชนยา” ในประเทศกัมพูชาอยางตอเนื่องผานสื่อตางๆ ที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งโทรทัศน วิทยุ และ Social Media เชน Facebook เปนตน รวมถึงการจัดกิจกรรมกับกลุมเปาหมาย เชน การจัดกิจกรรม
K-Pop การจัดคอนเสิรต การทําโปรโมชั่นเกมชิงโชครางวัลตางๆ เพื่อเปนการตอกย้ําภาพลักษณซึ่งจะชวยใหผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายจํานวน 163.55 ลานบาท
ลดลงจากป 2556 คิดเปนรอยละ 28.00 เปนผลมาจากคาโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายที่ลดลงจากป 2556 คิดเปน
รอยละ 34.24 ซึ่งเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทําใหบริษัทฯ มีการควบคุมคาใชจายในการโฆษณาและสงเสริมการ
ขายใหอยูในงบประมาณที่กําหนด
นอกเหนือจากคาโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายตามที่กลาวขางตนแลว คาใชจายในการขายที่
สําคัญยังรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับผูบริหารและพนักงานฝายขายและการตลาด เชน เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ เปนตน
ซึ่งคาใชจายดังกลาวคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 8-15.50 ในป 2555-2557 โดยในป 2557 บริษัทฯ มีการเพิ่มผูบริหารและ
พนักงานฝายขายและการตลาดเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายจํานวน 73.94 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 14.82 ของรายไดรวม โดยคาใชจายในการขายหลักที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก คาโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการ
ขาย คิดเปนสัดสวนรอยละ 69.03 ของคาใชจายในการขายรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคาใชจายเกี่ยวกับผูบริหารและพนักงาน
ฝายขายและการตลาด คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.55 ของคาใชจายในการขายรวม
คาใชจายในการบริหาร
ในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารจํานวน 58.76 ลานบาท
จํานวน 59.81 ลานบาท จํานวน 55.37 ลานบาท และจํานวน 27.99 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.47 รอยละ 5.50 รอยละ
5.50 และรอยละ 5.61 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาบริษัทฯ สามารถรักษาสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายได
รวมของบริษัทฯ ไดคอนขางคงที่
คาใชจายในการบริหารที่สําคัญ ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับผูบริหารและพนักงาน เชน เงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการอื่นๆ เปนตน ซึ่งคาใชจายดังกลาวคิดเปนสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 69.49 รอยละ 59.50 รอยละ 58.44 และรอยละ 56.08
ของคาใชจายในการบริหารรวม ในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ตามลําดับ สาเหตุที่คาใชจายเกี่ยวกับ
ผูบริหารและพนักงานในป 2556 ปรับตัวลดลงจากป 2555 อยางมีนัยสําคัญเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจแปรรูป
อาหารและไดโอนยายพนักงานในสวนที่เกี่ยวของใหกับบริษัท แฮปปเชฟ (ประเทศไทย) จํากัด สงผลใหจํานวนผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคาใชจายในการวาจางที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาในดานตางๆ เชน การขาย
และการตลาด และระบบบัญชีและการเงิน เปนตน ซึ่งคาใชจายดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.83 รอยละ 8.74 รอยละ 9.22
และรอยละ 7.06 ของคาใชจายในการบริหารรวม ในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ตามลําดับ สําหรับคาที่
ปรึกษาที่เพิ่มขึ้นตั้งแตป 2556 สวนหนึ่งเปนคาใชจายในการเตรียมความพรอมในการเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรกและ
การนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นอกเหนือจากคาใชจายหลักทั้งสองรายการดังกลาวแลว สวนที่เหลือจะเปนคา
เสื่อมราคา คาเชา และคาใชจายในการเดินทาง เปนตน
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คาใชจายทางการเงิน
บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินจํานวน 1.10 ลานบาท ในป 2555 จํานวน 1.69 ลานบาท ในป 2556 และ
จํานวน 2.89 ลานบาท ในป 2557 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคาใชจายทางการเงินดังกลาวเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ย ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สิน
ตามสัญญาเชาการเงินจากจํานวน 4.91 ลานบาท ในป 2555 เปนจํานวน 77.97 ลานบาท ในป 2556 และจํานวน 28.61 ลาน
บาท ในป 2557 ทั้งนี้ การที่หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญในป 2556 เกิดจากการที่บริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุนทําใหตองมีการเบิกใชวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการใชเงินกูยืมระยะ
ยาวจากธนาคารเพื่อใชซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัทฯ สงผลทําใหบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่ม
มากขึ้น
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินจํานวน 0.79 ลานบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 1.85 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 57.18 เปนผลมาจากการลดลงของหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ย
16.2.3 กําไรสุทธิ
จากผลการดําเนินงานที่กลาวขางตน ทําใหในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 26.29 ลานบาท คิดเปน
อัตรากําไรสุทธิรอยละ 2.44 ในขณะที่ป 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 6.64 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิรอยละ
0.61 ซึ่งเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ มุงเนนการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายผลิตภัณฑกาแฟปรุงสําเร็จ ตรา
“วีสลิม” อยางมาก โดยมุงหวังใหสินคาของบริษัทฯ เปนที่รูจักและสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางกวางขวาง อยางไร
ก็ตาม จากการที่เศรษฐกิจในประเทศเริ่มชะลอตัวตั้งแตชวงปลายป 2556 ตอเนื่องมาถึงป 2557 บริษัทฯ จึงมีการควบคุม
งบประมาณการใชจ ายตางๆ โดยเฉพาะอย างยิ่ง ค าใชจ ายในการโฆษณาประชาสัม พัน ธแ ละการส งเสริ มการขายมากขึ้ น
ประกอบกับการที่อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเหตุผลที่กลาวในหัวขอตนทุนขายและกําไรขั้นตน จึงทําใหใน
ป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 51.84 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 5.15 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 38.95 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 7.81
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity) จะเห็นวาอัตราผลตอบแทนผูถือหุนจะปรับตัว
ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ โดยบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 80.67 ในป 2555
รอยละ (18.87) ในป 2556 รอยละ 93.39 ในป 2557 และรอยละ 75.52 ในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 นอกจากนี้ ในป 2556
บริษัทฯ ยังมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 24.50 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลเทากับรอยละ 93.21 และใน
งวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 52.50 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล
เทากับรอยละ 101.27
16.3 ฐานะทางการเงิน
16.3.1 สินทรัพย
ณ สิ้น ป 2555-2557 และสิ้น ไตรมาส 2 ของป 2558 บริษั ทฯ มี สิน ทรั พย รวมจํ านวน 233.98 ลา นบาท
จํานวน 304.72 ลานบาท จํานวน 283.04 ลานบาท และจํานวน 321.30 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ
ไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ที่ดินอาคารและอุปกรณ และสินคาคงเหลือ โดยในป 2557 สัดสวนของรายการสินทรัพยที่
สําคัญดังกลาวตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 57.79 รอยละ 18.22 และรอยละ 11.24 ตามลําดับ และสําหรับไตรมาส 2 ของป
2558 สัดสวนของรายการสินทรัพยที่สําคัญดังกลาวตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 57.96 รอยละ 16.46 และรอยละ 9.26
ตามลําดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้
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ลูกหนี้การคา
ณ สิ้นป 2555-2557 และสิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวน 161.30 ลานบาท จํานวน 176.01 ลานบาท จํานวน 161.66 ลานบาท และจํานวน 184.53 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 68.94 รอยละ 57.76 รอยละ 57.12 และรอยละ 57.43 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
บริษัทฯ มีนโยบายการใหระยะเวลาการชําระหนี้ (Credit Term) แกลูกคาในประเทศประมาณ 30-60 วัน แต
หากเปนลูกคาใหม บริษัทฯ จะกําหนดใหลูกคาชําระคาสินคาเปนเงินสดกอนสงมอบสินคา สําหรับลูกคาตางประเทศ บริษัทฯ
กําหนดใหลูกคาชําระคาสินคาเปนเงินสดกอนสงมอบสินคา โดยอาจพิจารณาให Credit Term เปนครั้งคราวขึ้นอยูกับนโยบาย
การสงเสริมการขายของบริษัทฯ โดยในชวงที่ผานมา บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 48.43 วัน ในป 2555
เทากับ 56.86 วัน ในป 2556 เทากับ 60.62 วัน ในป 2557 และเทากับ 62.81 วัน สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 สาเหตุที่
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากการที่บริษัทฯ จําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารซึ่งมี Credit Term
30 วัน รวมทั้งบริษัทฯ มีการจัดรายการสงเสริมการขายสินคาในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการให Credit Term แกลูกคา
ระยะเวลาคางชําระ

ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
ณ 31 ธ.ค. 2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
152.05
94.27 167.64
95.25 146.12
90.39

ณ 30 มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ
174.04
94.32

ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
8.83
5.47
8.11
4.61
15.22
9.41
5.27
2.86
3 - 6 เดือน
0.03
0.02
0.13
0.07
5.12
2.77
6 - 12 เดือน
0.07
0.04
0.23
0.14
0.01
0.01
มากกวา 12 เดือน
0.39
0.24
0.05
0.03
0.09
0.06
0.09
0.05
รวมลูกหนี้การคา
161.30 100.00 176.01 100.00 161.66 100.00
184.53
100.00
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(0.33)
(0.09)
(0.12)
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
160.97
176.01
161.57
184.41
หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการปรับปรุงรายละเอียดลูกหนี้คางชําระ ณ สิ้นป 2555-2556 เนื่องจากขอมูลเดิมมีการคํานวณระยะเวลาคางชําระ
โดยเริ่มนับจากวันที่ในใบแจงหนี้ จึงทําใหขอมูลลูกหนี้คางชําระที่แสดงในตารางแตกตางจากรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2555-2557 และสิ้นไตรมาส 2
ของป 2558 มีสัดสวนรอยละ 94.27 รอยละ 95.25 รอยละ 90.39 และรอยละ 94.32 ของยอดลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ตามลําดับ ในขณะที่ลูกหนี้คางชําระของบริษัทฯ มีสัดสวนรอยละ 5.73 รอยละ 4.75 รอยละ 9.61 และรอยละ 5.68
ของยอดลูกหนี้กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นป 2555 - สิ้นไตรมาส 2 ป 2558 ตามลําดับ ซึ่งโดยสวนใหญเปนลูกหนี้คาง
ชําระไมเกิน 3 เดือน เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ยังไมสามารถเรียกเก็บเงินไดเนื่องจากอยูระหวางรอใหถึงงวดการวางบิลและชําระ
เงินของลูกคา
บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2557 โดยพิจารณาจากประสบการณในการ
เก็บหนี้และอายุของหนี้คางชําระของลูกหนี้แตละราย ทั้งนี้ นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปนดังนี้
อายุหนี้ที่คางชําระ
คางชําระ 181-270 วัน
คางชําระ 271-365 วัน
คางชําระเกินกวา 365 วัน

อัตรารอยละของ
การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
50%
70%
100%
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ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 0.09 ลานบาท ซึ่งเทากับยอดลูกหนี้
การคาที่คางชําระเกินกําหนดมากกวา 1 ป สําหรับลูกหนี้ที่คางชําระ 6-12 เดือน จํานวน 0.23 ลานบาท บริษัทฯ ไมมีการตั้ง
สํารองเนื่องจากลูกคารายดังกลาวมีการทยอยชําระเงินใหบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และ ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2558 บริษัทฯ มีการตั้ง
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 0.12 ลานบาท
สินคาคงเหลือ

สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบและวัสดุหีบหอ
สินคาระหวางทาง
รวมสินคาคงเหลือ
หัก : คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2556
ณ 31 ธ.ค. 2557
ณ 30 มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
12.01
74.00
13.21
47.98
21.55
65.92
21.50
66.99
0.29
1.79
0.56
2.03
0.67
2.05
0.58
1.82
3.93
24.21
13.76
49.98
10.47
32.03
9.07
28.26
0.94
2.93
32.10 100.00
16.23 100.00
27.53 100.00
32.69 100.00
(5.00)
(0.89)
2.34
16.23
22.54
31.80
29.76

ณ สิ้นป 2555-2557 และสิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผื่อการลดลงของ
มูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 16.23 ลานบาท จํานวน 27.53 ลานบาท จํานวน 32.69 ลานบาท และจํานวน 32.10 ลานบาท
ตามลําดับ สินคาคงเหลือหลักของบริษัทฯ ไดแก สินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบและวัสดุหีบหอ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 65.92
และรอยละ 32.03 ของสินคาคงเหลือรวมในป 2557
ณ สิ้นป 2556 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 27.53 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2555 คิดเปนรอยละ 69.62 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบและวัสดุหีบหอจากจํานวน 3.93
ลานบาท ณ สิ้นป 2555 เปนจํานวน 13.76 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เนื่องจากในป 2556 บริษัทฯ ไดลงทุนสรางโรงงานผลิต
เครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงของบริษัทฯ เอง จึงตองจัดเตรียมวัตถุดิบและวัสดุหีบหอสําหรับใชในการทดลองเดินเครื่องจักร
รวมถึงการผลิตจริง โดยบริษัทฯ เริ่มทดสอบการเดินเครื่องจักรตั้งแตเดือนตุลาคมและเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในเดือน
ธันวาคม 2556 ในขณะที่เดิมกอนที่บริษัทฯ จะมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัทฯ เอง สินคาทั้งหมดจะถูกผลิตโดยผูรับจางผลิต
จากภายนอก ซึ่งสวนใหญผูรับจางผลิตจะเปนผูจัดหาวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายที่บริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะซื้อเปนสินคา
สําเร็จรูปจากผูรับจางผลิต จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหมูลคาวัตถุดิบและวัสดุหีบหอ ณ สิ้นป 2555 จึงมีมูลคาเพียง 3.93 ลานบาท
ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 32.69 ลาน
บาท โดยสวนประกอบของสินคาคงเหลือที่สําคัญ ประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปจํานวน 21.55 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป
2556 คิดเปนรอยละ 63.13 เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มผลิตสินคาที่โรงงานของบริษัทฯ อยางเต็มที่ ซึ่งในการผลิตเครื่องดื่มนั้น
ขั้นตอนสุดทายหลังจากที่ไดสินคาสําเร็จรูปแลวจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพทางชีววิทยา เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ไดคุณภาพตรงตามที่กําหนดกอนจัดสงสินคาใหแกลูกคา ซึ่งขั้นตอนดังกลาวตองใชระยะเวลาในการรอผลการตรวจประมาณ 2
สัปดาห สงผลทําใหปริมาณสินคาสําเร็จรูปที่รอจัดสงใหแกลูกคามีปริมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่วัตถุดิบและวัสดุหีบหอลดลงจาก
จํานวน 13.76 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เปนจํานวน 10.47 ลานบาท ณ สิ้นป 2557 เปนผลจากการที่ในป 2556 บริษัทฯ ตองมี
การสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับผลิตสินคาที่โรงงานบานบึง ในขณะที่ป 2557 เครื่องจักรที่โรงงานบานบึง
สามารถเดิ น เครื่ อ งผลิ ต สิ น ค า ได ต ามแผนที่ กํ า หนด บริ ษั ท ฯ จึ ง สามารถสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ต า งๆ ตามแผนการผลิ ต ได อย างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ วัตถุดิบและวัสดุหีบหอที่สําคัญ ไดแก ครีมเทียม กาแฟผงสําเร็จรูป น้ําตาลทรายขาว และบรรจุภัณฑ
ณ สิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือกอนหักคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
จํานวน 32.10 ลานบาท โดยสวนประกอบของสินคาคงเหลือที่สําคัญ ประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปซึ่งมีจํานวน 21.50 ลานบาท
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และวัตถุดิบและวัสดุหีบหอจํานวน 9.07 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสินคาระหวางทางจํานวน 0.94 ลานบาท เนื่องจากมี
บรรจุภัณฑที่บริษัทฯ สั่งซื้อจากผูจัดจําหนายในตางประเทศอยูระหวางการขนสง
บริษัทฯ มีการตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 5.00 ลานบาท ในป 2556 ซึ่งเทากับมูลคา
สินคาคงเหลือที่หมดอายุและเลิกจําหนาย ณ สิ้นป 2556 ทั้งจํานวน ทั้งนี้ บริษัทฯ เริ่มมีการกําหนดนโยบายพิจารณาตั้งคาเผื่อ
การลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือในป 2557 โดยพิจารณาจากสินคาคงเหลือที่เคลื่อนไหวชา สินคาหมดอายุ หรือเปนสินคาที่เลิก
ผลิต/เลิกจําหนาย ตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนดเปนประจําทุกเดือน โดยในระหวางงวดบริษัทฯ ตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคา
สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 1.06 ลานบาท ในขณะที่มีการตัดจําหนายสินคาคงเหลือที่หมดอายุหรือเลิกผลิตจํานวน 5.17 ลาน
บาท ทําให ณ สิ้นปมีคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 0.89 ลานบาท และ ณ สิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 บริษัทฯ
มีการตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 2.34 ลานบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิจํานวน 29.76 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 จํานวน 51.76 ลานบาท
ณ สิ้นป 2556 และจํานวน 51.57 ลานบาท ณ สิ้นป 2557 คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 12.72 รอยละ 16.99 และ
รอยละ 18.22 ตามลําดับ โดยในป 2556 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 22 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทฯ ไดลงทุนซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมูลคารวม 19.10 ลานบาท ตั้งอยูที่โครงการพารากอน แฟคตอรี่ แลนด
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อใชเปนโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงกอสรางอาคารโรงงาน
เพิ่มเติมเปนจํานวนเงิน 11.81 ลานบาท รวมทั้งมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตเพิ่มเติมจํานวน 5.10 ลานบาท
ในขณะที่มีคาเสื่อมราคาสําหรับงวดจํานวน 7.55 ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีการจําหนายธุรกิจแปรรูปอาหารออกไปใหแก
บริษัท แฮปปเชฟ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งรายการทรัพยสินที่สําคัญที่จําหนาย ไดแก สวนปรับปรุงและตกแตงอาคารจํานวน
5.86 ลานบาท เครื่องจักรและอุปกรณโรงงานจํานวน 6.09 ลานบาท และยานพาหนะจํานวน 0.71 ลานบาท
สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิจํานวน 51.57 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน
0.20 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพยที่สําคัญ ไดแก การลงทุนกอสรางอาคารคลังสินคาเพิ่มเติมจํานวน 3.57 ลาน
บาท ในขณะที่มีคาเสื่อมราคาสําหรับปจํานวน 6.38 ลานบาท
สิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิจํานวน 52.88 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
ตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 16.46 โดยเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2557 จํานวน 1.31 ลานบาท โดยมีรายการที่สําคัญ ไดแก การ
กอสรางอาคารคลังสินคาเพิ่มเติมจํานวน 5.26 ลานบาท
16.3.2 สภาพคลอง
กระแสเงินสด
(หนวย : ลานบาท)
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ป 2555
24.50
(8.16)
(16.67)
(0.33)

ป 2556
(10.51)
(46.40)
53.65
(3.27)

ป 2557
ม.ค. - มิ.ย. 2558
47.09
35.83
(6.40)
(13.34)
(39.78)
(17.74)
0.90
4.74

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 24.50 ลานบาท ในป 2555 จํานวน (10.51) ลาน
บาท ในป 2556 และจํานวน 47.09 ลานบาท ในป 2557 สาเหตุที่ในป 2556 บริษัทฯ มีเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนกอนภาษีจํานวน 6.89 ลานบาท ประกอบกับมีลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น สําหรับป
2557 สาเหตุที่บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการดําเนินงานจํานวน 47.09 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรกอนหักภาษีสูงถึง 65.45
ลานบาท และลูกหนี้การคาและสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 20.14 ลานบาท และจํานวน 11 ลานบาท ตามลําดับ
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หากพิจารณากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 8.16 ลาน
บาท ในป 2555 จํานวน 46.40 ลานบาท ในป 2556 และจํานวน 6.40 ลานบาท ในป 2557 โดยในป 2557 บริษัทฯ มีการซื้อ
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวมทั้งคาเครื่องจักรและสวนปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อใชเปนโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผง
ของบริษัทฯ
ในป 2555-2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน (16.67) ลานบาท จํานวน 53.65
ลานบาท และจํานวน (39.78) ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2556 บริษัทฯ ไดรับเงินสดจากเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 53.50 ลาน
บาท และเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 17.50 ลานบาท เพื่อนํามาใชลงทุนสําหรับโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงของบริษัทฯ
รวมทั้งใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ เนื่องจากในปดังกลาวบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน 24.50 ลานบาท สําหรับป 2557 บริษัทฯ มี
การเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานบาท ในขณะที่ชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 48.01 ลานบาท จึงสงผลทําใหบริษัทฯ มี
เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 39.78 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 35.83 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีจํานวน 49.16 ลานบาท ในขณะที่มีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 22.26 ลานบาท ประกอบกับ
บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลงจํานวน 12.54 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มเติมจํานวน
3.74 ลานบาท ไดแก การลงทุนกอสรางอาคารคลังสินคาเพิ่มเติม ทําใหมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 13.34 ลาน
บาท และบริษัทฯ ยังมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวน 47 ลานบาท และ
จายเงินปนผลจํานวน 52.50 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 17.74 ลานบาท
อัตราสวนสภาพคลอง
บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง ณ สิ้นป 2555-2557 เทากับ 1.07 เทา 0.83 เทา และ 1.14 เทา ตามลําดับ
และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.95 เทา 0.69 เทา และ 0.94 เทา ตามลําดับ จะเห็นวาอัตราสวนสภาพคลองและ
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วในป 2556 ลดลงต่ํากวาป 2555 และป 2557 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งในสวนที่เปนเงินกูยืมจากธนาคารเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้และคาใชจายคางจาย
เปนผลมาจากธุรกิจเครื่องดื่มที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ประกอบกับการที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารในการ
ดํารงอัตราสวนทางการเงิน ซึ่งธนาคารสามารถเรียกใหบริษัทฯ ชําระคืนเงินกูดังกลาวทั้งจํานวนทันที บริษัทฯ จึงจัดประเภทเงิน
กูยืมดังกลาวเปนสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ธนาคาร
ผูใหกูไดมีหนังสือผอนปรนเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใหบริษัทฯ แลว
เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบริษัทฯ จะเห็นวามีแนวโนมสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มี Cash Cycle เทากับ 3.67
วัน ในป 2555 เทากับ 6.57 วัน ในป 2556 และเทากับ 8.38 วัน ในป 2557 สาเหตุที่ทําให Cash Cycle ในป 2556 ปรับตัวสูงขึ้น
นั้นเกิดจากการที่บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 48.43 วัน ในป 2555 เปน 56.86 วัน ในป 2556
และ 60.62 วัน ในป 2557 ในขณะที่ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยอยูที่ 5.26 วัน ในป 2555 5.64 วัน ในป 2556 และ 8.69 วัน ในป
2557 สําหรับระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ ในป 2555-2557 อยูที่ 50.03 วัน 55.93 วัน และ 60.93 วัน ตามลําดับ
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.31 เทา และมีอัตราสวนสภาพ
คลองหมุนเร็วเทากับ 1.12 เทา ในขณะที่มี Cash Cycle เทากับ 15.15 วัน ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

(เทา)
(เทา)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)

ป 2555
1.07
0.95
48.43
5.26
50.03
3.67

ป 2556
0.83
0.69
56.86
5.64
55.93
6.57

ป 2557
ม.ค. - มิ.ย. 2558
1.14
1.31
0.94
1.12
60.62
62.81
8.69
11.16
60.93
58.82
8.38
15.15
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16.3.3 แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
ณ สิ้นป 2555-2557 และสิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 188.25 ลานบาท จํานวน
280.13 ลานบาท จํานวน 196.60 ลานบาท และจํานวน 201.42 ลานบาท ตามลําดับ หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2556
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2555 อยางมีนัยสําคัญคิดเปนรอยละ 48.81 เนื่องจากบริษัทฯ มุงเนนการโฆษณาประชาสัมพันธและ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑเครื่องดื่มของบริษัทฯ ทั้งในสวนที่เปน B2B และ B2C ในขณะที่รายไดจากการขายในสวนของ
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 2.89 จากป 2555 จึงทําใหบริษัทฯ ตองใชเงินทุนหมุนเวียนจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีการลงทุนซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง รวมทั้งคาเครื่องจักรและสวนปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อใช
เปนโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัทฯ จึงสงผลทําใหเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2555 นอกจากนี้ ยังทําใหเจาหนี้
และคาใชจายคางจายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาโครงสรางหนี้สินของบริษัทฯ จะพบวาหนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียน ซึ่ง
หากคิดเปนสัดสวนตอหนี้สินรวมจะเทากับรอยละ 95.27 ณ สิ้นป 2555 รอยละ 95.24 ณ สิ้นป 2556 รอยละ 88.75 ณ สิ้นป
2557 และรอยละ 89.36 ณ สิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 หนี้สินหมุนเวียนที่สําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย เจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่นคิดเปนรอยละ 90.15 รอยละ 69.19 รอยละ 75.22 และรอยละ 79.65 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2555-2557 และสิ้นไตร
มาส 2 ของป 2558 ตามลําดับ นอกจากนี้ หนี้สินหมุนเวียนยังรวมถึงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 19.10 ณ สิ้น
ป 2556 และรอยละ 4.57 ณ สิ้นป 2557
สวนของผูถอื หุน
ณ สิ้นป 2555-2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน 45.73 ลานบาท จํานวน 24.59 ลานบาท และ
จํานวน 86.43 ล า นบาท ตามลํา ดั บ สาเหตุ ที่ ส วนของผู ถื อหุ น ณ สิ้ น ป 2556 ลดลงจากป 2555 จํ านวน 21.14 ล านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ขาดทุนจํานวน 6.64 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจํานวน 24.50 ลานบาท ในขณะที่
บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจํานวน 10 ลานบาท เปนจํานวน 20 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ 100 บาท
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2557 เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 61.84 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุน
จํานวน 10 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากจํานวน 20 ลานบาท เปน 30 ลานบาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลการ
ดําเนินงานในป 2557 จํานวน 51.84 ลานบาท
ณ สิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน 119.89 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป
2557 จํานวน 33.45 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2558
จํานวน 39.89 ลานบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจํานวน 47 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
เพิ่มขึ้นจากจํานวน 30 ลานบาท เปนจํานวน 77 ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลจํานวน 52.50 ลานบาท
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 4.12 เทา ณ สิ้นป 2555 เทากับ 11.39 เทา ณ สิ้นป
2556 เทากับ 2.27 เทา ณ สิ้นป 2557 และเทากับ 1.68 เทา ณ สิ้นไตรมาส 2 ของป 2558 สาเหตุที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุน ณ สิ้นป 2556 เพิ่มขึ้นอยางมากจาก ณ สิ้นป 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีการเบิกใชเงินกูยืมระยะยาวเพื่อซื้อที่ดินพรอม
สิ่งปลูกสรางสําหรับกอสรางโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสําเร็จชนิดผงจํานวน 17.50 ลานบาท และมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพื่อ
ใชหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 53.50 ลานบาท ในขณะที่สวนของผูถือหุนลดลงตามรายละเอียดที่อธิบายใน
หัวขอสวนของผูถือหุน หลังจากนั้นในป 2557 บริษัทฯ มีการชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 48.01 ลานบาท ในขณะที่สวน
ของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 51.84 ลานบาท จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุนลดลงเหลือ 2.27 เทา
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16.3.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน 110 ลานบาท โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ซึ่งในรอบ 4 ไตรมาส
ลาสุด ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.15 บาทตอหุน หลังจากที่
บริษัทฯ ไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จํานวน 168 ลานหุน คิดเปนรอยละ 27.63 ของทุนชําระแลวภายหลัง
เพิ่มทุน จะทําใหบริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน 152 ลานบาท หากพิจารณาผลจากการเพิ่มทุนดังกลาว (Fully Diluted) จะทําให
กําไรสุทธิตอหุน (EPS) ของบริษัทฯ ในป 2557 ลดลงเหลือ 0.11 บาทตอหุน ดังนั้น ถาบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจใหมี
รายไดเพิ่มขึ้นจนสงผลใหบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึ้นมาเพียงพอที่จะรองรับจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาว จะทําใหผลตอบแทนตางๆ ที่
คํานวณโดยมีการเปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุน และจํานวนหุนของบริษัทฯ เชน กําไรสุทธิตอหุน (EPS) อัตราผลตอบแทน
ผูถือหุนอาจจะลดลงในอัตรารอยละ 27.63 ตามผลของการเพิ่มทุนดังกลาว (Dilution Effect) ซึ่งผลกระทบดังกลาวยังไมพิจารณา
รวมถึงสวนเกินมูลคาหุนที่เกิดจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชน
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